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Dalyko pavadinimas anglų kalba

Multimedia Physics
Trumpa dalyko anotacija lietuvių kalba
Kursas skirtas supažindinti studentus su mechanikos, elektros ir magnetizmo pagrindais, bei jų taikymu 3D
grafikos, animacijos ir kompiuterinės algebros sistemose. Supažindinama su dalelių ir jų sistemų slenkamojo
ir sukamojo judėjimo kinematika bei dinamika, neinercinėmis atskaitos sistemomis, smūgiais, svyravimais,
judėjimu gravitaciniame lauke, skysčių dinamika, elektrostatika, elektros srove, elektromagnetine indukcija,
ir elektromagnetinėmis bangomis. Dėstomos problemos iliustruojamos 3D grafikos, animacijos ir
kompiuterinės algebros sistemomis. Praktinių užsiėmimų metu studentai išmoksta taikyti pagrindinius
mechanikos, elektros ir magnetizmo dėsningumus savo kuriamuose animaciniuose darbuose.
Dalyko anotacija anglų kalba
The sequence of topics covered includes: translational and rotational kinematics and dynamics of particles
and rigid bodies, collisions, oscillations, fluid dynamics electrostatics, steady currents, magnetic field,
electromagnetic induction. Each topics of the course is illustrated by developing the presentations by 3D
graphics, animation programs and computer algebra systems. Throughout the course the students get
practical experience of appliction of mechanics and electricity laws in creation of small computer games and
animations.
Būtinas pasirengimas dalyko studijoms
Matematinė analizė.
Dalyko srudijų rezultatai
Dalyko studijose studentai įgis šiuos gebėjimus:
1. Taikyti dalelių ir jų sistemų judėjimo lygtis aprašant kūnų susidūrimus ir kritimus.
2. Taikyti skysčių ir dujų dinamikos dėsningumus aprašant sroves ir skysčio dalelių judėjimą.
3. Taikyti krūvių judėjimo elektriniame ir magnetiniame laukuose dėsningumus tiriant elektros srovę ir
laisvųjų elektronų judėjimą.
4. Taikyti elektromagnetinio lauko savybes pereinamiesiems procesams ir virpesiams elektrinėse
grandinėse.
Dalyko turinys (temos)
Lagranžo dinamika. Kūnų deformacija. Kūnų suirimas. Hidrostatika. Hidrodinamika. Turbulentinis
tekėjimas. Kirchofo dėsniai. Magnetinis laukas. Lorenco jėga. Ampero dėsnis. Magnetinis laukas
medžiagose. Diamagnetikai ir paramagnetikai. Elektromagnetinė indukcija. Kintamoji srovė. LCR kontūras.
Maksvelo lygtys.
Studijavimo pasiekimų vertinimo metodai
Apklausa žodžiu, apklausa raštu, laboratorinių darbų gynimas.
Studentų darbo krūvio paskirstymas valandomis (kontaktinio ir savarankiško darbo val.)
Paskaitos – 30 val., laboratoriniai darbai – 30 val., Savarankiškas studento darbas ( tame tarpe pasirengimas
kolokviumui ir egzaminui) – 48 val. Iš viso – 108 val.
Kaupiamojo balo sandara ir jo dedamųjų svoris
Kolokviumas 17 %, laboratoriniai darbai – 33 %, egzaminas – 50%.
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